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trvávajú asymetrie, dovtedy je feministická kritika opodstatnená“ 
(1994, 66 – 67).

Obe fi lozofky načrtávajú spolu s ďalšími respondentkami anke-
ty obraz pluralitného feminizmu, ktorý sa dynamicky rozrôzňuje 
oscilujúc medzi požiadavkami na rovnosť a akceptáciu diferencie. 
Túto pluralitu sprítomňujú aj ďalšie štúdie a články ťažiskovej té-
my čísla Feminizmy: Rozhovoru nemeckej publicistky Alice Schwar-
zer s francúzskou existencialistickou fi lozofkou Simone de Beau-
voir, autorkou knihy Druhé pohlavie, ktorá „predstavuje zdroj pre 
egalitársky prúd feminizmu, nie však prúd hlásajúci rozdielnosť 
pohlaví“ (Collin 1994, 41), tak predchádza štúdia Sexuálna diferencia 
z pera talianskej fi lozofky Luisy Muraro, ktorá sa však nezame-
riava primárne na odlišnosť žien a mužov, resp. na špecifi ká žien, 
ale na proces odhaľovania diferencie, nerovnosti medzi členkami 
feministickej skupiny zo sedemdesiatych rokov 20. storočia – do-
vedna ich zviedla „potreba nájsť reč, čiže zmysel vecí, ktoré sa nás 
bezprostredne dotýkali“ (1994, 4).22 V každom prípade všetky tieto 
feminizmy kritizujú metafyziku pohlaví „odrážajúcu obyčajný spo-
ločenský sexizmus“ (Collin 1994, 33).23

Rod a pohlavie24

[Ú]silie o využívanie konceptu rodu ako kategórie analýzy sa dotýka stáročia staré-
ho problému, ktorý úzko súvisí s pomerom univerzality a partikularity, s všeobec-
ným a zvláštnym.
Renate Hof: Die Grammatik der Geschlechter (1995, 87)

„Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi[,]“ tieto dnes už okrídlené 
slová napísala Simone de Beauvoir vo svojom diele Druhé pohlavie 
na začiatku kapitoly nazvanej Detstvo (2000, 14). Napriek tomu, že 
feministická kritika existujúceho (androcentrického) kánonu vo 
vede a umení nemala v úmysle nahradiť tento kánon iným káno-
nom a v dôsledku jeho nevyhnutne hierarchického založenia vy-
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25 Editorky Martina Löw a Bettina Mathes zaradili Druhé pohlavie do svojho výberu kľú-
čových diel, ku ktorým vydali komentáre ďalších teoretičiek v publikácii Schlüsselwerke der 
Geschlechterforschung (Kľúčové diela rodového výskumu; Löw – Mathes, eds., 2005). S vedo-
mím prevažujúceho skepticizmu feministických a rodových teórií voči kánonu ich „výber 
zdôrazňuje historickosť a rozmanitosť rodového výskumu. Tento zväzok sa do tej miery 
hlási ku kánonu, že kánon vždy obsahuje aj refl exiu vlastnej histórie a tradície.“ (Löw – 
Mathes, 2005, 8) Pripomínajú premenlivosť a kritizovateľnosť kánonu ako predpoklad pre 
nové poznanie. „Každá jedna z vybraných kníh [...] spochybnila explicitne alebo implicitne 
kánon danej vedeckej disciplíny a zároveň im práve táto kritika kánonu prepožičala pozíciu 
‚kľúčového diela rodového výskumu‘.“ (Low – Mathes, 2005, 8) Kánon teda má aj v oblas-
ti rodových štúdií dôležitú funkciu pre vytváranie identity a tradície, pre zabezpečovanie 
kontinuity a inovácie. Ich výber sa sústredil na nemecké diela a diela, ktoré boli v Nemecku 
najintenzívnejšie recipované, resp. diskutované.
26 Vyjdenie diela Druhé pohlavie v roku 1949 sa niekedy zvykne označovať za koniec prvej 
vlny feministického hnutia, ktorá vyvrcholila v druhej polovici 19. a v prvých desaťročiach 
20. storočia.
Oba zväzky diela Druhé pohlavie vyšli v slovenskom preklade Viery Millerovej (1. zv. 1967, 2. 
zv. 1968), český preklad vybraných kapitol s doslovom pripravil Jan Patočka. Pozri Havel-
ková 1994, 44 – 45. (Aj na základe uvedenej štúdie Hany Havelkovej som sa domnievala, 
že v slovenčine dielo vyšlo kompletne. Pri príprave druhého, revidovaného vydania knihy 
Judith Butler Trampoty s rodom ma však Ľubica Kobová upozornila, že niektoré časti aj 
v slovenskom vydaní očividne chýbajú.)
27 Prekladateľka pôvodne používala slovné spojenie „položenie žien“, pri redakčnej úpra-
ve a krátení (so súhlasom dedičov) kapitoly Detstvo pre uverejnenie v časopise Aspekt 
1/2000 sme ho upravili na súčasnejšie „postavenie žien“, menej evokujúce submisivitu, 
resp. pasivitu (Beauvoir 2000, 14 – 21). Pre potreby publikovania v časopise sme upravili 
aj znenie najznámejšieho autorkinho citátu v smere rodovej citlivosti, k zviditeľneniu žen-
ského rodu v slovenčine zo znenia „Ženou sa nik nenarodí, stáva sa ňou“ (Beauvoir 1969 
zv. 2, 5) na „Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi“ (Beauvoir 2000, 14).
28 Pohlavie: biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska 
ženou, alebo mužom.
Rod: „sociálne“, resp. „kultúrne“ pohlavie. Je to sociálne utváraná kategória, ktorá vzni-
ká v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry. Odovzdáva sa a repro-
dukuje sa procesom sociálneho učenia. Vymedzuje odlišné postavenie žien a mužov v so-
ciálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických, fyziologicko-ana-
tomických odlišností. (Citáty, resp. čiastočné citáty z Glosára rodovej terminológie, dostupné 
na: www.aspekt.sk a zo Slovníčka pojmov, dostupné na: www.ruzovyamodrysvet.sk.)
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jadrovala skepsu voči kánonu ako takému, viacero diel nemožno 
označiť inak ako výnimočné iniciálne texty feministických a rodo-
vých teórií a Druhé pohlavie k nim bezpochyby patrí.25 Kniha Simo-
ne de Beau voir síce vyšla v roku 1949, no po istej latentnej fáze (po-
zri Collin 1994, 41) sa stala jednou z kľúčových myšlienkových výziev 
druhej vlny feministického hnutia na Západe.26 Beauvoir totiž pou-
kazuje na skutočnosť, že napriek volebnému právu žien a prístupu 
žien k vzdelaniu, ktoré patrili k najvýznamnejším víťazstvám prvej 
vlny feminizmu, sa toho na skutočnom postavení žien v spoločnos-
ti veľa nezmenilo: stále boli považované za „iné“, nedostatočné, boli 
odchýlkou od normy, ktorú predstavoval muž; univerzálne ľudské 
sa zhodovalo s mužským. Druhé pohlavie otvorilo mnoho zásadných 
otázok týkajúcich sa postavenia žien27. Ľudia ženského pohlavia sú 
od detstva formovaní predstavami konkrétnej spoločnosti a jej kul-
túry o ženskosti a až pod vplyvom socializácie sa stávajú ženami, 
ktoré stelesňujú takú podobu ženskosti, akú od nich očakáva kul-
túra, v ktorej žijú. V rámci druhej vlny feminizmu sa toto poznanie 
prehlbovalo, feministické a neskôr rodové teórie dospeli v sedem-
desiatych rokoch 20. storočia k prelomovému a čoraz diferencova-
nejšiemu rozlišovaniu biologického pohlavia (sex) a sociálne utvá-
raného rodu (gender)28.

Sociologička Ann Oakley ponúkla vo svojej knihe Pohlaví, gender 
a společnost z roku 1972 (v českom preklade 2000) základnú defi níciu 
odlišujúcu (biologické) pohlavie od (sociálneho) rodu: 

„Pohlaví“ [...] se týká biologických rozdílů mezi samcem a samicí 
druhu – viditelných rozdílů v pohlavních orgánech a z toho vyplý-
vajících rozdílů v reprodukční funkci. „Gender‘ [...] se naopak týká 
kultury – sociálního rozlišení maskulinity a feminity.“ (2000, 20) 

Upozornila, že hoci v najrozličnejších oblastiach nášho života 
ochotne pripúšťame a poznávame vplyv kultúry, v prípade predstáv 
o ženskosti a mužskosti trváme na prirodzenosti ženskej a mužskej 
roly. Lenže aj pri formovaní mužskej a ženskej osobnosti hrá dôle-
žitú úlohu kultúra, čo potvrdzuje napríklad porovnanie ženskosti 
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29 Pozri napríklad Feminizmy pre začiatočníčky. 
Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku 
(Cviková – Juráňová, eds., 2009).
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a mužskosti v rôznych kultúrnych prostrediach. Biologické fakto-
ry podľa Oakley určujú nasmerovanie tohto rozdielu, ale neurčujú 
jeho rozsah. Väčšina rozdielov medzi mužmi a ženami síce môže byť 
štatisticky významná, no nie je taká výrazná ako individuálne rozdie-
ly, omnoho väčšia variabilita existuje v rámci skupiny žien a skupiny 
mužov. (Oakley 2000, 142 – 143) V sedemdesiatych rokoch 20. storočia 
konštatoval aj sociológ Erving Goffman, že „rod slúži v moderných 
industriálnych spoločnostiach [...] ako centrálny kód, na ktorom sú 
vybudované sociálne vzťahy a sociálne štruktúry,“ a odmietol zdan-
livo samozrejmé vyvodzovanie rozhodujúcich sociálnych dôsledkov 
„z minimálneho biologického rozdielu“, t. j. zo špecifi ckej úlohy žen-
ského tela v reprodukcii (cit. podľa Cviková 2005, 12).

K schematickému rozdeľovaniu spoločnosti na mužský a žen-
ský svet, mužskú a ženskú prácu a pod. vedie práve také vníma-
nie, ktoré sa zvykne považovať za rodovo neutrálne. Toto vnímanie 
totiž nielenže nerefl ektuje, ale spravidla dokonca potvrdzuje exis-
tujúce rodové stereotypy a rodové očakávania. Ako upozorňuje aj 
fi lozofka Zuzana Kiczková v Glosári rodovej terminológie, opakom ro-
dovej citlivosti je zdanlivá rodová neutralita, a dodáva:

Predpokladom rodovej citlivosti je rodovo diferencované myslenie, 
ktoré robí svoje zovšeobecnenia s ohľadom na daný rod. Opakom je 
rodovo neutrálne myslenie, ktoré je neutrálne len zdanlivo, pretože 
si síce nárokuje všeobecnú platnosť, ale je zovšeobecnením muž-
ského princípu. Rozvíjať rodovú citlivosť znamená spochybňovať 
priveľmi abstraktné, všeobecné určenia človeka, ako aj deklarovanú 
bezpohlavnosť ľudského subjektu, a rozvíjať rodovo diferencovaný 
uhol pohľadu. (2005, s. p.)

Na Slovensku nie je ani dnes – viac ako dvadsať rokov po tom, čo 
sa verejný diskurz otvoril aj rodovej problematike29 – rodová perspek-
tíva zohľadňovanou súčasťou uvažovania o človeku a spoločnosti. 

Premýšľanie o ženskej a mužskej role ako o výsledku sociálnej kon-
štrukcie naráža na bariéru ideológií, ktoré sa vedome i nevedome 
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30 Ako v Krátkom úvode do literární teorie píše Jonathan Culler: „Teorie je často nemilosrd-
nou kritikou obecně vžitých představ a také pokusem ukázat, že to, co běžně považu-
jeme za ‚obecné povědomí‘, je ve skutečnosti historickou konstrukcí, konkrétní teorií, 
která se nám zdá natolik přirozená, že ji vůbec jako teorii nevnímáme.“ (2002, 12)
31 Hoci treba dodať, že už v prvej vlne feminizmu sa ozývali hlasy o kultúrnej podmie-
nenosti ženskosti. Pozri napríklad súbory esejí Rosy Mayreder Zur Kritik der Wei blichkeit 
(Ku kritike ženskosti; [1905] 1998), Geschlecht und Kultur (Pohlavie a kultúra; [1922] 1998).
32 Gerlinda Šmausová považovala napriek dynamickým zmenám, ktorými prešlo chápa-
nie pohlavia a rodu v sociológii, čo v Českej republike ako prvá disciplína začala praco-
vať a dodnes najintenzívnejšie pracuje s analytickou kategóriou rodu, ešte aj po dvoch 
desaťročiach za nevyhnutné pripomenúť, že „hlavním objevem feministické epistemolo-
gie byl objev rodu – tj. skutečnost, že se pohlaví za prvé neredukuje na rozdílnou ana-
tomii orgánu sloužících k rozmnožování a za druhé, a to je důležitější, že rodové rozdíly 
nejsou těmito orgány ani určeny“, že „[o]ntický, substanciální rod neexistuje, neexistuje 
ani substanciální, homogenní mužská a ženská identita“ (2002, 15).
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usilujú o uchovanie statusu quo v rodových vzťahoch, no ešte sil-
nejšia je bariéra, ktorú vytvára „bežné presvedčenie“, postavené na 
silnej emocionálnej zaangažovanosti žien a mužov v tejto otázke, 
či už ide o odborníčky a odborníkov v oblasti sociálnych vzťahov, 
alebo o ľudí, ktorí tieto vzťahy jednoducho žijú. (Cviková 2005, 13)

Feministické teórie však dokázali odhaliť historickú konštru-
ovanosť „bežných presvedčení“ o rodových rozdieloch, ktoré sa 
nám javia ako prirodzené.30 Vytvorili osobitný konceptuálny apa-
rát odkrývajúci, že ako univerzálne ľudské sa v západnej kultúre 
spravidla chápe mužské, teda že všeobecné sa zamieňa za parciálne 
a vylučuje pritom z predstavy o človeku ženské. Tento aparát záro-
veň preniesol pozornosť výskumu na doteraz vylučované oblasti, 
problémy, otázky. Mariana Szapuová sa v štúdii Kategória rodu vo 
feministickom diskurze zaoberá rôznymi aspektmi rozlišovania rodu 
a pohlavia, ako aj „problémové[ho] poľ[a], v ktorom kategória ro-
du operuje“, pričom sa zameriava na jeho metodologickú úlohu 
vo feministickej teórii a praxi (1998, 33). Rod, ktorý sa ako sociálna, 
kultúrna, historická a politická kategória na pôde feministických 
teórií konštituoval v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, zdôraz-
ňoval konštruovanosť „ženskosti“ a „mužskosti“, na ktorú pouká-
zala už Simone de Beauvoir,31 čím popieral prevažujúci biologický 
determinizmus. Časť feministickej fi lozofi e používala rod „ako ar-
gumentačnú bázu pri odmietnutí jednej – biologickej, pohlavnej 
– diferencie“, ktorá zároveň viedla „k zviditeľneniu inej – sociálnej, 
kultúrnej, politickej a mocenskej – diferencie“ (Szapuová 1998, 33).32 
Ako to v štúdii Feministický postmodernizmus a rodový skepticizmus vo 
výstižnej skratke vyjadrila Susan Bordo:

Podľa feministiek mužský normatívny pohľad na svet zahmlil svo-
jimi predstavami o jednote (Dejiny, Rozum, Kultúra, Tradícia atď.) 
svoje vlastné jednostrannosti. Každá z týchto foriem jednoty ma-
la v tomto pohľade svoj potlačený tieň – Iného, ktorého materiál-
ne dejiny, hodnoty a pohľad na svet ešte len treba opísať. ([1990] 

1998, 10 – 11)
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33 O kategórii rodu vo feministickej fi lozofi i pozri napríklad Sza-
puová 1998, 32.
34 V čísle časopisu Aspekt 1/1998 pripravili na túto tému celý blok 
Myslenie žien o najnovších diskusiách vo feministickej fi lozofi i Etela 
Farkašová, Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová.
35 „‚Postfeministické‘ vedomie dvadsiatych a tridsiatych rokov 
[20. storočia] sa v honbe za ideálnym svetom, narušeným rodovým 
dualizmom, odrezalo od koreňov rodovej identity. Z kultúrneho 
i historického hľadiska to bolo pochopiteľné. Tak sme sa však [...] 
odrezali od zdroja transformatívnych možností feminizmu – ktoré 
sa po štyridsiatich rokoch museli znovu oživovať a nanovo pre-
mýšľať. Obávam sa, že dekonštrukcia rodových analýz môže byť 
súčasťou podobného kultúrneho procesu fragmentácie feminiz-
mu, podobného odpútavania od základov.“ (Bordo 1998, 19) Ku 
kritike postfeminizmu pozri aj Vinken 1992, 26.
36 Na tomto mieste treba poznamenať, že ide o americkú diskusiu, 
pretože napríklad francúzsky postštrukturalizmus je tu tiež preta-
vený cez americkú recepciu a takto sprostredkovane ho väčšinou 
prijímali aj rodové teórie v Nemecku. Pozri napríklad Babka 2007; 
Soiland 2009. Postštrukturalistický francúzsky feminizmus mal sil-
né previazanie s telesnosťou, pričom sa ale nevymedzoval esencia-
listicky. Taliansky feminizmus diferencie poukazuje popri rozdiel-
nosti žien a mužov predovšetkým na rozdiely medzi ženami, pozri 
napríklad Muraro [1987] 1994, 4 – 12.
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No už krátko po svojom vzniku sa kategória rodu ako základný 
prvok tohto konceptuálneho aparátu33 stala predmetom početných 
diferenciačných a (seba)kritických polemík.34 Feministická kritika, 
ktorá sa pôvodne obracala proti falocentrickým rozprávaniam rôz-
nych disciplín, na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 
kritizuje svoje vlastné rozprávania, „ktoré považuje za redukcionis-
tické, totalizujúce, nedostatočne prepracované, preceňujúce rodovú 
odlišnosť, za podvedome rasistické a elitárske“35. Vo feministickom 
myslení sa rozšíril – ako pripomína Bordo – pluralistický a v rôz-
nych disciplínach veľmi zložito štruktúrovaný a motivovaný „skep-
ticizmus voči používaniu rodu ako analytickej kategórie“ (1998, 11). 
Skepticizmus sa podľa Bordo orientoval jednak proti feminizmu 
diferencie, ktorý (etnocentrickým, triednym) vyzdvihovaním jedné-
ho typu „ženskosti“ zakrýval rozdiely medzi ženami a jednak pro-
ti postmoderným dekonštruktivistickým tendenciám usilujúcim 
o úplný odklad, odsunutie dichotómií, ktoré však v skutočnosti 
existovali naďalej.36 Preto Bordo varuje pred tým, aby sa feministic-
ká teória a prax vzdala kategórie rodu.

Szapuová tiež v závere svojej štúdie odmieta možnosť úplnej 
rezignácie na kategóriu rodu a prihovára sa za hľadanie možných 
reinterpretácií. Operovanie kategórie rodu vymedzuje v dvoch 
(čiastočne temporálne odlíšiteľných) rovinách: (1) keď sa „rod chá-
pe ako kategória vyjadrujúca isté vlastnosti reálnych ľudských by-
tostí alebo vzťahy, v ktorých sa tieto bytosti nachádzajú, resp. ktoré 
sú nimi vytvárané. Takéto chápanie ‚rodu‘, typické skôr pre skoršiu 
fázu feministických diskusií, naozaj môže viesť k univerzalizmu 
a esencializmu“; (2) neskôr sa „do popredia dostáva druhá rovina, 
v ktorej rod operuje ako teoretický nástroj na vyjadrenie našich 
(historických a kultúrne špecifi ckých) predstáv o ľudských bytos-
tiach ako ženách a mužoch a nášho chápania toho, čo znamená 
byť ženou, resp. mužom“ (1998, 37).

Rod v takomto ponímaní môže pomáhať artikulovať „sieť po-
dobností“, a to tak v súlade s ideou o sociálnej konštruovanosti 
rodu, ako aj s ideou o jeho symbolickom obsahu. (Szapuová 1998, 37) 
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37 „[R]odový sociálny život [je] produkovaný troma odlišnými pro-
cesmi: je výsledkom pripisovania dualistických rodových metafor 
rôznym vnímaným dichotómiám, ktoré majú sotva niečo spoločné 
s pohlavnými rozdielmi; je dôsledkom uplatňovania týchto rodo-
vých dualizmov pri organizovaní sociálnych aktivít, rozdeľovania 
týchto rodových dualizmov pri organizovaní sociálnych aktivít, 
rozdeľovania nevyhnutných sociálnych aktivít medzi odlišné sku-
piny ľudí, je formou sociálne konštruovanej individuálnej identi-
ty, ktorá len neúplne súvisí s ‚realitou‘ či vnímaním pohlavných 
rozdielov.“ ([Harding 1986, 17 – 18]; Zezulová 2011, 358) Pozri celú 
štúdiu Jany Zezulovej Feministické výskumné programy v koncepcii San-
dry Harding (2011).
38 Tieto jazykové problémy sa veľmi často odohrávajú na viditeľ-
nom povrchu skrytých konceptuálnych výhrad a problémov.
39 Anna Łebkowska napríklad argumentuje jednoducho tým, že je 
ťažké ho do poľštiny preložiť tak, aby nebol viacvýznamový (2010, 
371). Toto dôvodenie však neobstojí, keďže aj pôvodný anglický vý-
raz je viacvýznamový.
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Poukázaním na tri roviny rodovej skutočnosti: (1) rodový symbo-
lizmus, (2) rodová štruktúra alebo rodovo špecifi cká deľba práce, 
(3) individuálny rod alebo individuálna rodová identita, prispela 
k diferencovaniu obsahu rodu Sandra Harding,37 pričom zároveň 
zdôraznila nutnosť komplexného zohľadňovania týchto úrovní ro-
du vo vedeckej práci.

Neexistuje jeden, monolitický feminizmus, a preto ani jedna najlep-
šia cesta realizácie rodových analýz. Tak môže pojem rod označovať 
predmet empirického skúmania, ktorý „existuje“ už prv, než ho vý-
skumníčka či výskumník vníma, teda muži a ženy, ako aj spoločen-
sky produkované štruktúrne a symbolické sociálne vzťahy, alebo 
analytický vzťažný rámec výskumníčok a výskumníkov, ktorý vedie 
k ich otázkam – skúmaniu, ako sa spoločensky utvárajú rodovo ur-
čené indivíduá, sociálne štruktúry a významové systémy. (2004, 268)

Podľa Harding sú oba významy vo feministickom výskume dô-
ležité, a to pri nevyhnutnom zohľadnení kategórie rodu vo vzájom-
nom vzťahu s triedou, rasou, etnicitou, sexualitou a inými štruk-
túrnymi a symbolickými sociálnymi systémami (2004, 268).

Nepreložiteľný gender?

Vzhľadom na skutočnosť, že samotný pojem gender ako odlíšenie 
„sociálneho pohlavia“ od pojmu sex označujúceho biologické po-
hlavie pochádza z anglosaských feministických teórií, teda z anglič-
tiny, vznikli vo viacerých prijímajúcich jazykoch pri jeho recepcii 
rôzne jazykové problémy alebo problémy, ktoré sa manifestovali ako 
jazykové.38 Nezriedka sa v nemeckých, poľských či českých publiká-
ciách opakuje argument o nepreložiteľnosti tohto pojmu do dané-
ho jazyka, často v spojení s názorom, že preklad by ochudobnil je-
ho teoretickú mnohovrstevnatosť. Práve domnelá nepreložiteľnosť 
podľa viacerých autoriek spôsobila medzinárodné rozšírenie pojmu 
gender v anglickom znení a jeho prienik do viacerých jazykov.39
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40 S udomácňovaním pojmu sa tiež postupne skracujú pôvodne perifrastické preklady 
do slovenčiny a pod.
41 Pozri napríklad „Celkom nedávno — príliš nedávno na to, aby si tento fakt našiel cestu 
do slovníkov [...] – začali feministky používať výraz ‚rod‘ v priliehavejšom a serióznej-
šom duchu, keď chceli odkázať na sociálnu organizáciu vzťahu medzi pohlaviami. Sú-
vislosť s gramatikou je tu explicitná a plná nepreskúmaných možností. Explicitná preto, 
že gramatický spôsob používania zahrnuje formálne pravidlá vyplývajúce z toho, či ide 
o maskulínne alebo feminínne označenie; plná nepreskúmaných možností preto, lebo 
v mnohých indoeurópskych jazykoch existuje tretia kategória — bezpohlavné neutrum. 
V gramatike sa rod chápe ako spôsob klasifi kácie javov, skôr ako systém rozlišovania, 
založený na sociálnej dohode, než ako objektívny opis podstatných čŕt. Navyše, klasifi -
kácie navodzujú predstavu vzťahu medzi kategóriami, ktorý umožňuje rozlišovať, príp. 
vytvárať oddelené skupiny.“ (Scott 2006, 40 – 41)
42 Rod: 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: 
starý rod, šľachtický rod; 2. odb. základná jednotka v prvotnom politicko-ekonomic-
kom systéme; 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy 
živočíchov alebo rastlín; 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho rodu; je rodom Slovák; 
5. narodenie, zrod: je nadaný od rodu; 6. lingv.: (gram.) rod, gram. kategória vyjadru-
júca príslušnosť podst. m. do jednej z troch základných skupín: mužský, ženský, stredný 
rod; slovesný rod, gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku 
a k podmetu.
43 Historičky a historici majú v slovenčine pri používaní prekladu gender ako rod problé-
my s prvým – v histórii frekventovaným – významom výrazu rod. Pozri Dudeková 2011, 14.
44 V nemčine existuje problém pri základnom odlišovaní pohlavia a rodu, pretože slo-
vo Geschlecht označuje pohlavie aj (nielen gramatický) rod. Práve pre tento problém sa 
v nemčine zaužívali, ako uvidíme aj ďalej, rôzne riešenia tohto problému, napríklad sex/
Geschlecht/biologisches Geschlecht a gender/Gender/Geschlechtsidentität/soziales Ge-
schlecht/Geschlechterdifferenz/Genus.
45 Hana Gregorová píše o reakcii Národných novín na svoju prednášku o ženskej emanci-
pácii v spolku Živena 2. februára 1912: „Národnie noviny prednášku fi lištínsky neodmietli, 
dokonca ju akoby pochválili, ale súčasne varovali pred následkami jej vplyvu a názorov. 
‚Pohyb smerujúci k prameňom ženskej otázky zaujíma všetky kultúrne národy, nesmieme 
sa ani my utiahnuť pred ním,‘ bolo v Národných novinách v 12. čísle. Ale: ‚... naše pek-
noduché ženy musíme chrániť pred falošným učením prehnaného, nevážneho feminizmu z cudziny.‘“ 
(2008, 102; zvýraznila J. C.) Pozri Gregorová 1929, 123 – 124; Cviková 2003-2004, 77 – 78.
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No ako vo všetkých troch uvedených jazykoch aj v slovenčine 
sa používajú viaceré podoby založené na preklade40 alebo na pô-
vodnom anglickom výraze gender, s ktorým sa ale ďalej narába ako 
so slovenským ohybným slovným druhom. Zostavovateľky a pre-
kladateľky prvej knižnej publikácie z oblasti feministickej teórie 
v slovenčine Štyri pohľady do feministickej fi lozofi e (Nagl-Docekalová – 
Weisshauptová – Fox-Kellerová – Codeová; Farkašová – Kalnická – Kicz-
ková, eds., 1994) použili pri preklade slovenské slovo rod, ktoré sa po 
počiatočnej terminologickej rozkývanosti (najmä v dôsledku pre-
kladov z nemčiny) postupne zaužívalo aj v ďalších publikáciách.

Toto riešenie zodpovedalo etymológii pojmu, samotné slovo 
gender sa v angličtine už oddávna používa na označenie gramatic-
kého rodu živých bytostí.41 Krátky slovník slovenského jazyka uvádza 
celkom šesť významov slova rod,42 pričom význam gramatického 
rodu podstatných mien (a slovesného rodu) je na šiestom mieste, 
takže význam „sociálne pohlavie“ je, prípadne by mohol byť v po-
radí siedmy.43

Na Slovensku sme termín gender poznávali prostredníctvom 
prekladov z nemeckého44 a hlavne anglického jazyka. Slovenský 
výraz rod bol súčasťou udomácňovania feminizmov a rodovej per-
spektívy. Hľadanie adekvátnych výrazov v slovenčine bolo dôležité, 
pretože sme sa vo svojej práci na objavovaní a sprostredkovávaní 
feminizmov veľmi často stretávali s výčitkou, že ide o import „cu-
dzích“ (teda v našej spoločnosti) nepotrebných a nepoužiteľných 
prístupov a ideí. Predstava, že feminizmus je niečo nenašské, cu-
dzie „našim“ ženám, sa napokon tradovala už od 19. storočia a 
spre vádzala celú prvú vlnu ženského hnutia.45

Koncept a pojem rodu sa na Slovensku postupne šírili v druhej 
polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia. Pojmoslovie týkajúce sa 
feministických a rodových teórií a praxí sa rozvíjalo a ustaľovalo 
v slovenčine ďalej, pravdaže do tej miery, do akej môžeme v prípade 
takéhoto premenlivého konceptu o stabilizácii vôbec hovoriť; jed-
ným z výsledkov a zároveň príspevkom k jeho formovaniu je Glosár 
rodovej terminológie z roku 2005.
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46 Geschlechterdifferenz.
47 Bola to teda aj výzva pre autorky desiatich 
príspevkov z rôznych oblastí; najpodrobnej-
šie sa ku konkretizácii pojmu rodová dife-
rencia vyjadrili autorky štúdie o literárnom 
kánone – pozri Heydebrand – Winko 1995, 
209 – 210.
48 V istom zmysle tak anticipovali súčasnú 
situáciu, keď sa angličtina natoľko rozšírila 
ako akademický jazyk, že aj v textoch písa-
ných po nemecky sa tieto pojmy (podobne 
ako mnohé iné) bez ďalšieho vysvetľovania 
používajú v pôvodnom anglickom znení. Ne-
vytráca sa tak však len diskusia o formálnej 
podobe pojmov gender a sex, ale nezriedka 
aj o ich chápaní v konkrétnom kontexte, 
čo – ako sa obávam – môže viesť k ich vy-
prázdnenému, automatizovanému, resp. ne  -
opodstatnene neproblematizovanému pou-
žívaniu.
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V polovici deväťdesiatych rokov zdôvodňujú v zborníkovej pub-
likácii Genus. Zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften (Ge-
nus. K rodovej diferencii vo vedách o kultúre; Bußmann – Hof, eds., 1995) 
editorky svoje rozhodnutie pre latinský výraz genus jednak tým, že 
v nemčine nebol pre gender zavedený jednotný pojem, jednak tým, 
„že aj anglické označenie gender sa pôvodne vzťahovalo len na gra-
matický rod podstatných mien – predtým než sa v dôsledku femi-
nistických výskumných impulzov etablovalo pojmové a termino-
logické rozlišovanie medzi biologickým pohlavím (sexus) a socio-
kultúrne produkovanou rodovou diferenciou46 (genus/gender) ako 
nevyhnutná báza women’s, resp. gender studies“ (1995, VIII).

Ako však Hadumod Bußmann a Renate Hof dodávajú, v pro-
cese práce na zborníku sa ukázalo, že (ešte) nemožno dosiahnuť 
konsenzus ohľadne terminológie, a preto navrhujú, aby sa zvolený 
názov chápal skôr ako výzva pre rôzne disciplíny hľadať vhodné 
riešenia v interdisciplinárnej spolupráci (1995, VIII – IX).47

Autorky kompendia o rodových štúdiách Gender Studien. Eine 
Einführung (Rodové štúdiá. Úvod; Braun – Stephan, eds., 2000) nerie-
šili problém s udomácňovaním pojmov, ale pre kategóriu rodu, 
ktorá obsahuje vzťah sex-gender, použili v nemčine anglický výraz 
gender. Svoje rozhodnutie zdôvodňujú potrebou rozlišovať medzi 
pohlavím (sex) a rodom (gender), resp. uvažovať o konštruovanosti 
oboch pojmov pomocou presných výrazov, ktoré im – na rozdiel od 
nemčiny – poskytuje angličtina.48 Zároveň používajú v nadväznos-
ti na vzťah sex-gender anglický výraz sex-gender-system, pretože práve 
„[z]avedením vzťahu sex-gender vzniká kultúrny a historický rá-
mec, v ktorom sa [...] otázka konštruovanosti stáva vôbec možnou“ 
(Stephan – Braun 2000, 9 – 10).
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49 Pavel Barša uvádza svoju publikáciu mottom z diela Jane Gallop Feminism and Psy-
choanalysis. The Daughter’s Seduction (Feminizmus a psychoanalýza. Zvedenie dcéry), ktoré 
v pôsobivej skratke zhusťuje psychoanalyticky fundovanú interpretáciu polarizácie rodo-
vého rozdielu: „Celý feminismus (a dokonce i celá psychoanalýza) není možná o ničem 
jiném než o problému, jak zacházet s rozdílem, aniž by se z něj stal protiklad. Rozdíl 
způsobuje úzkost. Polarizace jako jeho teatrální reprezentace ho ochočuje a tuto úzkost 
váže. Klasickým případem je rozdíl mezi pohlavími, který je představován jako polární 
protiklad (aktivní / pasivní, energie / hmota – všechny polární protiklady ochočují úzkost 
způsobovanou diferencemi).“ ([Gallop 1982, 93] Barša 2002, 11)
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